Program schůze Zastupitelstva obce Sulice (ZOS) dne 21.4.2020
1.) Zahájení.
2.) Ing.M.Š.,
dopis starostovi obce Sulice týkající se situace v lokalitě Vilapark Hlubočinka.
3.) Žádosti o vydání souhlasu s připojením na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto
žadatelů: Č.j.197/2020 J. B.,
, Želivec, č.j.269/2020 L. Z.,
Želivec, č.j.232/2020
J. S.,
, Hlubočinka, č.j.228/2020 V. B.,č.parc.
, Želivec, č.j.227/2020 L. K.,
,
č.parc.775/31, Želivec,č.j.121/2020, K. Z.,
, Nechánice.
4.) Žádosti o vydání souhlasu s připojením na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto
žadatelů: Č.j.232/2020 J. S.,
, Hlubočinka, č.j.228/2020 V. B., č.parc. , Želivec,
č.j.227/2020 L. K.,
, č.parc.775/31, Želivec,č.j.121/2020, K. Z.,
, Nechánice.
5.) Pojistná smlouva č.8603490859 pro popjištění podnikatelských rizik –TREND 14 mezi společností
Kooperativa pojišťovna , a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 jako
pojistitelem a Obcí Sulice jako pojistníkem, který sjednává tuto smlouvu na pojistné nebezpečí pro
pojištěného, kterým je Mateřská školka Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 3498, 251 68
Sulice, místo pojištění č.1: Školní 349, 251 68 , Sulice, Želivec, místo pojištění č.2: Ke Kapličce
1040,251 68, Sulice, Hlubočinka.
6.) Č.j.118/2020, Smlouva o věcném břemeni č.SoVB IV-12-6019506/1 mezi Obcí Sulice jako
povinnou a firmou ČEZ Distribuce ,a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02 zastoupena firmou P. K.,
, 259 01 Votice, předmětem smlouvy je právo umístit, provozovat, opravovat a
udržovat,zařízení distribuční soustavy umístěné na pozemcích v k.ú.Sulice-Nechánice dle GP
č.1863-14156/2017.
7.) Č.j.346/2020, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec 251 68 Sulice,
žádost o souhlas k přijetí peněžitého daru pro MŠ Sluníčko viz přiložený seznam.
8.) Č.j.331/2020, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec 251 68 Sulice,
žádost o poskytnutí investiční dotace na vybavení nové MŠ na Hlubočince dle přiložené
specifikace.
9.) Č.j.281/2020, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec 251 68 Sulice,
žádost o vyřazení z majetku dle Přílohy č.1.
10.) Č.j.208/2020, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec 251 68 Sulice,
žádost o schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2019 v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb. A žádost o přesun a úhradu ztrát z rezervního fondu.
11.) Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace č.0000240818 mezi vlastníkem vodovodu a
kanalizace Obcí Sulice jako odběratelem a dodavatelem , kterým je Vodohospodářská společnost
Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov, odběrným místem je budova nového OÚ Sulice,
Sulická 155,. Sulice.
12.) Č.j.299/2020, J. F.,
, Želivec, 251 68 Sulice, žádost o provedení změny územního plánu Sulice
ve věci změny funkční plochy pozemku v k.ú. Sulice, část obce Želivec, č.parc. , a to ze zařazení
„trvalý travní porost“ na zařazení do kategorie „zastavitelná plocha“.
13.) Č.j.334/2020,S.I.P. Invest,s.r.o., Beroun 26601, žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na
pozemku v k.ú. Sulice, č.parc.141/149, dle přiložené dokumentace.
14.) Č.j.201/2020,JUDr.R. H.,
,
, Praha 4, JUDr. H.,
, Hlubočinka, 251 68,
Sulice, žádost o souhlas se stavbou čelního oplocení pozemku v k.ú. Sulice-Hlubočinka, č.parc.
, dle přiložené dokumentace.
15.) Č.j.103/2020, Český svaz včelařů, z.s., ZO Struhařova, Hlavní 53, 251 68 Sulice-Hlubočinka,
žádost o finanční příspěvek pro ZO ČSV Struhařov na rok 2020.
16.) Č.j.379/2020, Mezi námi o.p.s., Nad Želivkou 903, 164 00, Praha 6, žádost o finanční příspěvek na
podporu pravidelných mezigeneračních setkávání v roce 2020.
17.) Č.j.138/2020, TŘI, o.p.s., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, žádost o příspěvek na provoz organizace
ve výši 10 000,-Kč.
18.) Č.j.337/2020, T.J.Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336, 251 69, žádost o finanční příspěvek
na výuku bruslení pro školy a školky v regionu.
19.) Č.j.404/2020, Základní škola Sulice, příspěvková organizace, Školní 343, 251 68 Sulice-Želivec,
žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2019.

20.) Záměr Obce Sulice odkoupit ve veřejném zájmu pozemek v k.ú. Sulice, část obce Hlubočinka,
č.parc. 658/2 o výměře 172m2 celkem za 100,-Kč.
21.) Č.j.214/2020, ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, žádost o vyjádření ke
stavebnímu povolení na stavbu „Obytný soubor Hlubočinka“ (bytové domy SO 01-SO 07, SO 08
objekt OV, SO 10 Komunikace, SO 11 Vodovod, splašková a dešťová kanalizace), dle přiložené
dokumentace.
22.) Č.j.401/2020, J. K.,
, Radlík, Jílové u Prahy, 254 01, žádost o stanovisko ke stavbě
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,lokalita Na Křížkách, č.parc.
, dle
přiložené dokumentace. Žádost o souhlas s připojením stavby rodinného domu na pozemku č.parc.
na vodovodní a kanalizační řad.
Žádost o souhlas s posunutím a rozšířením stávajícího sjezdu z pozemku č.parc.
na přilehlou
komunikaci, pozemek č.parc.803/5.
23.)Č.j.332/2020, Mgr.E. T., č.j.343/2020, Mgr.V. Š., žádost o souhlas se
stavbou garáže na pozemku v k.ú. Sulice- Želivec, č.parc.
, dle přiložené dokumentace.
24.)Č.j.415/2020, J. Š.,
, 252 42 Jesenice, žádost o souhlas se stavbou plotu u
domu
, Sulice-Želivec, lokalita Mandava, dle přiložené dokumentace.
25.)Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy mezi Obcí Sulice a Obcí
Radějovice.
26.)Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Svoz odpadu pro obec Sulice –III., jedná se o
nadlimitní otevřené řízení, zadavatelem je Obec Sulice a osobou zastupující zadavatele je firma
TENDERA partners , s.r.o., Syrovice 424, 664 67, IČ:08668477.
27.)Zápis do mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Želivec, 251 68 Sulice , na
školní rok 2020/2021.
28.)Záměr směny pozemků s vyrovnáním, a to pozemek ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú. SuliceNechánice, č.parc. 141/104, výměra 943m2 za pozemek ve vlastnictví H. M. v k.ú.
Sulice, č.parc.
, výměra
m2.
Informace starosty, různé.

